
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (3) كتاب الزكاة -بلوغ المرام 

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 أما بعد: ،وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين

 :-رحمه هللا تعالى-لي بن حجر يقول اإلمام الحافظ شيخ اإلسالم أحمد بن ع
قىال ل مىا:  -صىلى هللا عليىه وسىلم-أن النبىي  -مىارضىي هللا عن -شىعر  ومعىا  وعن أبي موسىى اأ

ي والحاكم، رواه الطبران الشعير والحنطة والزبيب والتمر(( :))ال تأخ ا في الصدقة إال من ه ه اأصناف اأربعة
-رسىول هللا  فأما القثاء والبطيخ والرمىان والقصىب فقىد ععىا عنىه " :-رضي هللا عنه-وللدار قطني عن معا  
سناده ضعيف. "-صلى هللا عليه وسلم  وا 

وصدددهللا  هللا وسدددهللام وبددد ره عهللاددد  عبددددم ورسدددولآ هبيهددد  محمدددد وعهللاددد   لدددآ وصدددحبآ  ،الحمدددد ب رل المددد لمين
 أجممين.

-أن الهبددس  -مدد رضددس هللا عه -وعددن أبددس موسدد  اوشددمر  وممدد   : -رحمددآ هللا امدد ل -يقددوا المفلدد  
 ين بمث م  إل  اليمن يمهللام ن اله س أمر ديه م.ح ق ا ل م  -صهللا  هللا عهللايآ وسهللام

عهللايآ الصالة -فس حجة الوداع، وأحرم بم  أحرم بآ الهبس  -عهللايآ الصالة والسالم-أبو موس  ع د والهبس 
ا الصدقة إال ))ال اأخ  :-عهللايآ الصالة والسالم-كم  هو ممروف، وأم  مم   فهللام يمد إال بمد وف ة الهبس  -والسالم

هد ا  ((الشدمير والحهةدة واليبيدل والامدر :ا الصددقة إال مدن هد م اوصده ف))ال اأخد  ،حصدر ف((من ه م اوصده 
الحصددر يقاضددس أن اليكدد ة ال اجددل إال فددس هدد م اوصدده ف فددال اجددل فددس الدد رة مددثالن، وال الدددخن، وال  يرهمدد  مددن 

 ا مقاضد  الحصدر وقد ا بدآ ون هد ؛فس اليبيل والامر ر والحهةة، وال اجل من الثم ر إالالحبول، إال فس الشمي
بآ، فيهللاحقون ال رة، مع أهآ  جمع من أهل المهللام، وأهل القي س يجمهللاون ه م أصوا فم  يجامع مم   فس المهللاة يهللاحق

الممدروف عهدد الحه بهللادة أن اليكد ة اجدل فدس الحبدول كهللا د ، اجدل  ووه   هصوص ضميفة، ومن أهل المهللام ج ء في
وهدد ا -، والحددي  صدريف فددس أهدآ ال افخد  جدل فدس كددل مد  يكد ا ويدددخرلهللاثمدد ر فا فدس الحبدول كهللا دد ، وأمد  ب لهسدبة

الشدمير  :ا الصددقة إال مدن هد م اوصده ف اوربمدة))ال اأخد  -الهفس مع االساثه ء يقاضس الحصدرو -إال  -حصر
 وأعهللاآ ابن دقيق الميد فس شرح الممدة، لكن عهللااآ يقولون:  ير ق دحة. ،والحدي  مصحف ((والحهةة واليبيل...

ال بدراءة ال مدة؟ بدراءة ال مدةالم ال عدم اوخ ؟ يمهس هل اوصل شدلل ال مدة وا   ،قصود أن اوصل اوخ  وا 
ثب ت، لو ك ن السي ق  لل ال مة إال بم  يرفع ه ا اوصل؛وال اش افخد  اليكد ة مدن الشدمير والحهةدة ون ه ا هفس وا 

لكددن ههدد   هددل المهللاددم مدد  يشدد رك   فددس المهللاددل؛  أ ألحددق ب دد لربويددة، كمدد  فددس اوصدده ف اواليبيددل والامددر ااجددآ ا لحدد ق
مده م مدن  ،اوصل براءة ال مة فال افخد  إال مدن هد م اوصده ف اوربمدة، ف لممدل ب د ا الدهص هدو المامدينو حصر 

))فيمد  سدقت السدم ء يرى أن اليك ة افخ  من كل م  أخرجت اورض، كل م  يخرج من اورض فيآ اليك ة، لمموم 
، هل داللة الحصر بمف ومآ : أن الحصر دا بمف ومآص من ه ا المموم، وال هقوالكن ه ا الحصر أخ المشر((

ال الهص أه   ال افخد  بم ، ثدم وخد  بد لمهةوق، واوصدل عددم اوخد ةوقدآ؟ الداللدة عهللاد  عددم اهعهللا  عدم اوخ  وا 
ضددس هللا ر -ولهللادددار قةهددس عددن ممدد    جدد ء االسدداثه ء مددن هدد ا اوصددل فيقاصددر عهللايددآ، ةيددل مدديارع الفواكددآ يقددوا:



حددي  إسده دم " -صهللا  هللا عهللايدآ وسدهللام-فأم  القث ء والبةيخ والرم ن والقصل قد عف  عهآ رسوا هللا  "ق ا:  -عهآ
لكددن أهددت افاددرض أن شددخص عهدددم ميرعددة كيهللاددوات في دد   ، حدددي  فيددآ أكثددر مددن عهللاددآ ف ددو ضددمي ؛ضددمي  جدددان 

هد م لديس في د  يكد ة؟  :، هدل هقدواالموي، اددر ماليدين ح والبراق ا و وأهواع الفواكآ كهللا  ، الاف ،بةيخ ورم ن :الفواكآ
هم  اليك ة فس قيما   إ ا ح ا عهللاي   الحوا، والخبر ه ا ضمي . ،ليس ف   يك ة الخ رج من اورض :هقوا  وا 

- هللا رسىول أمرنىا :قىال -رضي هللا عنىه- حثمة أبي بن س لوعن  :-رحمه هللا-قال اإلمام الحافظ 
رواه الخمسىة إال  ((الربى  فىدعوا الثلىث تدعوا لم فإن ،الثلث ودعوا ، واخف خرصتم اإ )) -صلى هللا عليه وسلم

 وصححه ابن حبان والحاكم. ابن ماجه،
- هللا رسدوا أمرهد  :قد ا -رضدس هللا عهدآ- حثمدة أبدس بدن سد لوعدن : -رحمآ هللا امد ل -يقوا المفل  
 ((الربع فدعوا الثهللا  ادعوا مل فإن ،الثهللا  ودعوا ، واخف خرصام إ ا)) -صهللا  هللا عهللايآ وسهللام
لكدن كيد  افخد  اليكد ة؟ هدل اخدرص  ، أوالن: الحددي  فيدآ ضدم ؛والاقددير هو الحدري والاخمدين :الخرص

، مددن الدد   كدد ن يخددرص؟ عبددد هللا بددن كدد ن يرسددل عبددد الددرحمن -عهللايددآ الصددالة والسددالم-قبددل حصدد ده ؟ والهبددس 
عهللا  أهل خيبر، هل هقوا: يخدرص عهللاد  المسدهللام مد دام  يخرص -عهللايآ الصالة والسالم-رواحة، ك ن يبمثآ الهبس 

الامددر عهللادد  رفوس الهخددل، ثددم بمددد  لدده يح سددبون فيمدد  بمددد الحامدد ا أه ددم يجحدددون بمددض  ؟الثمددرة فددس اوشددج ر
يبم  إل  أهل خيبر من يخرص قبل أن ياصرف فدس  -عهللايآ الصالة والسالم-وال يخرجون الكل، كوهآ  ،اوشي ء
لكدن  يدرهم مدن المسدهللامين الد ين يادديهون بة عدة هللا ورسدولآ، هدل يهللادديم أن   ا يجحددون؛، هدفالء ي دود احامدالهخدل

وا يهظر فس أمدوال م؟ لكدن مد  ا عدن اومدواا الادس ابد ع قبدل جد ا ه ؟ وهدل يادره ؟ أو يق ا: إ ا ج اخرص أموال م
 ودعددوا ، واخددف امخرصدد إ ا))الاقدددير لصدد حل المدد ا أو يبمدد  ا مدد م مددن يخددرص الدديروع والثمدد ر؟ حدددي  البدد ل 

لكدن الخدرص ث بدت ويقدوا بدآ جم دور أهدل المهللادم، ويدرى  ؛هد ا مضدم  ((الربدع فددعوا الثهللاد  اددعوا لدم فدإن ،الثهللا 
مدن  -عهللايدآ الصدالة والسدالم-يبمد  الهبدس  ،لكدن مد  دام ث بدت ؛الحهفية أهآ إيد؟؟ رجدم ب لليدل، وال يثبدت بدآ حكدم

حد كالم، والواقع يش د أن أرب ل الخبرة عهددهم دقدة ماه هيدة يخرص عهللا  أهل خيبر، كمبد هللا بن رواحة فهللايس و
أهددآ رجددم ب لليددل، إ ا دخددل  :فددس هدد ا البدد ل، يمهددس ا ن ااصددور أن الشددخص إ ا خددرص الدد   يقددوا عهددآ الحهفيددة

ألد  هد م ح صدهللاة، كدم اجيدل؟ يقدوا: و كدم اسدوى هد م السدهللامة؟  :، الخبير، م  هو بأده  شدخص، اقدوا لدآالبسا ن
لكددن شددخص يقدددر البسددا ن  ؟ هدد ا مدد  هددو بخدد رص وال حددوا الخددرص؛وسددت، ويدد؟ مددن كددالم هدد ا أربمم ئددة ألدد 

وكل  ،م  هس مب للة ص شسء يسير جدان، وه ا ح صل يمهس،ومع  له ال يييد إال شسء أو يهق ،الكبير ب لكيهللاوات
يراعة ل   أههللا  ، كدل م هدة الصه عة ل   أههللا  ، ال ،وكل صهمة ل   أههللا  ، المسألة مسألة خبرة، المهللام لآ أههللاآ ،م هة

لكددن مدد  يجدد ل شددخص مددن  أن الخددرص مددن أدق الوسدد ئل لهللااقدددير؛ل دد  أههللا دد ، ف لدد   لددآ صددهللاة بدد لميارعين يمددرف 
اخرص، يخرص ثم يةهللادع أضدم ف أو يدهقص أضدم ف، ال، ال، ههد ه مدن أهدل الخبدرة مدن يييدد  :الش رع ويق ا لآ

ص الشدسء اليسدير الد   ال يكد د يد كر، مثدل هد ا يمامدد عهللايدآ، إال الشسء اليسير جددان الد   ال يكد د يد كر، أو يدهق
 والمسألة مسألة  هللابة ظن.

 الثهللادد  ادددعوا لددم فددإن ،الثهللادد  ودعددوا ، واخددف خرصددام إ ا))الحدددي  الدد   ممهدد  حدددي  سدد ل بددن أبددس حثمددة 
ومددر هددم وقدد ا: يهبلددس أن ياددره وهددل المدديارع شددسء يأكهللاوهددآ فددس أوا ا ،عمددل بددآ بمددض أهددل المهللاددم ((الربددع فدددعوا



وياصدقون عهللا  أق رب م، ومم رف م، ال يح سبون ب لمشد حة، بممهد  أهدآ يجدل عهللايده كد ا،  ،وي دون مهآ ،وأوالدهم
 أدفع ك ا، ياره ل م شسء ياصرفون بآ.

وسدديهللاة  ،مقصددود أن الخددرص وسدديهللاة لهللااقددديرالوهدد ا الحدددي  قددد عمددل بددآ بمددض أهددل المهللاددم عهللادد  ضددمفآ، و 
 شرعية.

 :الحدي  ال   يهللايآ
 يخىىر  أن -صىىلى هللا عليىىه وسىىلم- هللا رسىىول نىىاأمر : "قىىال أسىىيد بىىن عتىىاب عىىن: -رحمىىه هللا-قىىال 

 وفيه انقطاع. ،رواه الخمسة "زبيبا   اتهزك وتؤخ  ،النخل يخر  كما العنب
؟ أو افخد  مهدآ إ ا صد ر امدران فخ  من الامر الرةل والمهدل الرةدللكن هل اليك ة ا وه ا أيض ن ضمي ؛

وهآ هو ال   يمكن كيهللاآ، هو ال   يك ا، ال   يك ا اليبيدل والد    ص ر يبيب ن ب لهسبة لهللامهل؛ ، أوب لهسبة لهللاامر
فيدآ: آ يقدوا افخد  كديالن، وهد ا الحددي  عهللاد  ضدمفالمهل ال يك ا، واليكد ة إهمد  ك ا الامر، أم  الرةل ال يك ا، و ي
كددم  "الهخددل يخددرص كمدد  المهددل يخددرص أن -صددهللا  هللا عهللايددآ وسددهللام- هللا رسددوا أمددر: "قدد ا أسدديد بددن عادد ل عددنو 

اكون حصيهللااآ إ ا ج  وص ر يبيبد ن، وقدل مثدل هد ا فدس الهخدل، كدم  ، ثم كميقدر فس ه ا البسا ن من عهل رةل
 ك ن ج ف ن؟  فيآ من ص ع رةل وكم يفوا إليآ إ ا

ام رو  "يبيبد ن  يك ادآ وافخد  ،الهخدل يخدرص كمد  المهل يخرص أن -صهللا  هللا عهللايآ وسهللام- هللا رسوا ه أمر "
وقد ا أبدو حدد ام:  ،، قد ا أبدو داود: "لدم يسدمع مهدآ"هدآ روام سدميد بدن المسديل عدن عادد لو ، وفيدآ اهقةد ع؛الخمسدة
عهللايآ -أمر عا ب ن" فسميد حيهم  يقوا أن الهبس  -صهللا  هللا عهللايآ وسهللام-حيف عن سميد بن المسيل أن الهبس "الص

سدمع مهدآ أهدآ لدم ي :عدن عاد ل قهللاهد  :، وا  ا قد اهللاةيحكدس قصدة لدم يشد ده ، ف دس مرسد أمدر عا بد ن  -الصالة والسالم
ن كدد :ولكددن الهددوو  يقددوا كمدد  هددص عهللادد   لدده أبددو داود؛   ن مرسددالن ف ددو يماضددد بقددوا اوئمددة"أن هدد ا الحدددي  وا 

 ،بدد أن يخدرص عهللادي م ف لخرص ون أصح ل اومواا إ ا أرادوا أن ياصرفوا في   قبل أن اصدير يبيبد ن أو امدران، ال
وا  ا خي  من أرب ل اومواا جحد شسء من أمدوال م  ،اثبت فس  مم م اليك ة، فال بد من الخرصواقدر ثم رهم، ل

 كم  بم  ابن رواحة يخرص عهللا  الي ود فس خيبر. ،فمهللا  ا م م أن يبم  من يخرص عهللاي م
هدد م شدد  دة ال بددد  :الخد رص مددن شددرةآ أن يكددون عدددالن، وأن يكددون خبيددران، ع رفدد ن، ويكفددس واحددد، مدد  يقدد ا

والحكم يكفس فيآ واحد، ومثل م   كره  ف ئدة الخرص أمن الخي هدة إ ا شده  ،إهم  هس بمث بة الحكم ،   من اثهينفي
ئدددة أو اددره الاصددرف لصدد حبآ إ ا أراد أن ياصددرف فيددآ قبددل أن يجدد ، قبددل حصدد دم، فف  ،فددس أمددر صدد حل الدديرع

مهآ كل يوم م ئة سةل ويبيم   اييدد  ون ص حل الميرعة إ ا ك ن رةل ويخرف الخرص االحاي ط لحق الفقراء؛
بددد أن  فدد له يصددمل عهللايددآ، ال ؟وكددم اددفوا إليددآ إ ا جفددت ،ثددم بمددد  لدده يصددمل عهللايددآ ضددبة   وحسدد ب   ،واددهقص

 يأاس خبير يخرص لآ.
صىلى هللا -النبىي  أتى  امىرأة أن جىده عىن أبيىه عىن شىعيب بىن عمرو وعن :-رحمه هللا-قال الحافظ 

 ،ال :قالى  ؟((هى ا زكىاة أتعطىين)) :ل ىا فقىال ، هىب من مسكتان ابنت ا يد وفي ،ل ا ابنة ومع ا ،-عليه وسلم
سىىناده قىىو   ،رواه الثالثىىة" فألقت مىىا ؟((نىىار مىىن سىىوار ن القيامىىة يىىوم ب مىىا هللا يسىىورك أن أيسىىرك)) :قىىال  ،وا 

 وصححه الحاكم من حديث عائشة.



فقال : يا رسىول هللا أكنىز هىو؟  ،أن ا كان  تلبس أوضاحا  من  هب -ارضي هللا عن -وعن أم سلمة 
 وصححه الحاكم. ،أبو داود والدار قطنيرواه ))إ ا أدي  زكاته فليس بكنز(( قال: 

 أادت امدرأة أن جددم عدن أبيدآ عدن شدميل بدن عمدرووعدن  :-رحمدآ هللا امد ل -ه ا الحدي  يقوا المفلد  
 ابها د  يدد وفدس، سدوران  هللايظد ن،  هللايظا ن مسكا ن ابها   يد وفس ،ل   ابهة ومم   ،-صهللا  هللا عهللايآ وسهللام-الهبس 
 القي مددة يددوم ب مدد  هللا يسددوره أن أيسددره)) :قدد ا ،ال :ق لددت ؟((هدد ا يكدد ة أامةددين)) :ل دد  فقدد ا  هددل مددن مسددكا ن
وهو أقوى م  يحاج بآ من يرى يك ة الحهللادس المسداممل،  ،حدي  ممروف، روام الثالثة" فألقا م  ؟((ه ر من سوارين

))أيسره أن يسوره هللا ب م  يوم القي مة سوارين هص عهللا  أهآ اجل فيآ اليك ة، ول ا ق ا:  (؟(ه ا يك ة أامةين))
وَن : -جدل وعدال-إضد فة إلد  قولدآ  ،فألقا مد ، هد ا أقدوى اودلدة فدس وجدول يكد ة الحهللادس ((؟من هد ر ىزن ني يَن َيكن }َوالَّى ي

وَنَ ا فيي َسبييلي ّللاهي{ َة َواَل يننعيقن إلد   (())مد  مدن صد حل  هدل وال فضدة... :حددي و [ ( سورة الاوبدة43)]ال ََّهَب َوالنعيضَّ
 ف لمموم ت مع ه ا الحدي  ال   يقبهللاآ جمع من أهل المهللام ب  م الصيلة، ب  ا ا سه د.  خرم

هصدد ل أو لددم ، وال يدددرى هددل بهللادد  ال هددل مسدداممل فددس اليددد ((أامةددين يكدد ة هدد م؟))"مسددكا ن مددن  هددل" 
آ ال يبهللاد  الهصد ل، ولد ا قد ا بمضد م: اجدل يكد ة الحهللادس ولدو لدم يبهللاد  الهصد ل، ؟ والد   يلهللادل عهللاد  الظدن أهديبهللا 
، شددرط بهللاددون الهصدد ل، بهللاددون الهصدد ل شددرط، والدد   يلهللاددل عهللادد  الظددن أن ا قيددل ب دد ا مددع عدددم اعابدد ر الشددروطوا  

حد ا هدل  -عهللايدآ الصدالة والسدالم-م  اسافصل الهبدس  ،ه ين المسكاين ال ابهللال ن الهص ل، وأيض ن: مسألة الحوا
فمع عدم اعاب ر الشدروط الممابدرة لهللايكد ة المفروضدة الادس هدس ركدن مدن أركد ن ا سدالم، هدل يحمدل  ؟الحوا  عهللاي 

لكدن هدل هد م اليكد ة مدع  في  ؛ لفظ اليك ة هه  عهللا  اليك ة المفروضة؟ الاوعد ب له ر يدا عهللا  وجول إخراج اليك ة
فس ال هل؟ ممه  أه   اخرج مه   ربدع المشدر؟ أو ايكي د  هل ه م اليك ة هس اليك ة الواجبة  ،عدم اعاب ر الشروط

َمىىاعنوَن{واحصددل بإع را دد  كيكدد ة المدد عون، الدد   جدد ء  م مهمددآ  ،والايكيددة احصددل بشددسء مه دد  َنعنىىوَن الن ( 7)]}َوَيمن
يبهللاد  ، وأهدآ ال يكد ة فدس مد ا حاد  فس اومواا أه   ل   شدروط ممابدرة؟ يمهس الج دة والق عدة الشرعية [سورة الم عون 

الهصدد ل، الدد هل هصدد بآ أحددد عشددر جهي دد ن وأربمددة أسددب ع الجهيددآ، هددل ياصددور أن هدد اين المسددكاين إحدددى عشددرة 
 جهيآ؟ ال ياصور فس يد بهت صليرة، ه ا ب لهسبة لهللاهص ل.

ال حدد ا عهللاددي م حددوا أو حددولين أو  ،اومددر الثدد هس: الحددوا مدد  اسدداف م عهددآ، وال ق لددت: أهدد  ا ن اشددارياآ وا 
ون يكد ة اومدواا ل د  شدروط، وهد ا ال اهةبدق  ن اليكد ة هد م ليسدت مدن جدهس يكد ة اومدواا؛يظ در أ، ف لد   أكثر

ال ف وصددل أهددآ إ ا ج ءهدد  لفددظ شددر  عس هحمهللاددآ عهللادد  عهللاي دد  شددروط يكدد ة اومددواا، ولهللامهللاددم هدد ا أقددوى مدد  فددس البدد ل، وا 
شدارة   الشد رع لالصدةالح لكدن إ ا اخاهللادت الشدروط الادس ا الح اآ؛ون الشرع يهةق ب صة االصةالح الشرعس؛

ال حدوا، وال هصد ل، هدل هةهللادل الهايجدة المرابدة عهللاد   ،، ف دل مدع اخداالا هد م الشدروطاخاهللادت الشدروط ،الخ ص
الم ا ال   ح ا عهللايآ الحوا وبهللا  الهص ل؟ يمهس الج دة ممروفة فس الشرع، بهللا  الهص ل وح ا عهللايآ الحدوا فيدآ 

وال بهللاد  الهصد ل، ون هد ا أقدوى مد  عهدده ، لدو افارضده  أن  ،حدوالكدن هد ا ال حد ا عهللايدآ  اها  ؛م ا ر ربع المش
وم  يقرر فيآ، المسألة مسدألة شدرعية،  ،وح ا عهللايآ الحوا، هو ابم ن لثبوت ه ا الحدي  ،حهللاس المرأة يبهللا  الهص ل

ا ال بدددد أن اهةبدددق عهللاي ددد  الشدددروط الشدددرعية، المالحظدددة فدددس بقيدددة اومدددواا، والادددس مه ددد  الددد هل، ال بدددد مدددن اكامددد 
مدد ا حادد  يحددوا عهللايددآ الحددوا، ، وال يكدد ة فددس وال يكدد ة فددس الدد هل حادد  يبهللادد  عشددرون مثقدد الن، كمدد  اقدددم ،الهصدد ل



وأيضد ن بهللادون الهصد ل ماقدرر، وههد  لدم يشدارط حدوا وال بهللادون هصد ل،  ،المقصود أن اشاراط الحوا ممروف ماقرر
 .((أامةين يك ة ه م؟))وق ا: 

 ........:طالب
 اجآ ل   خة ل  ير مكهللافة.ون البهت م  ي ،إيآ

 .......:طالب
، ال هحسدل ادرون يد  إخدوان المسدألة مدن عضدل المسد ئلجآ الخة ل لهللابهت وه    ير مكهللافدة، لكه   ال يا

وهددو أداء  ،ون إلدديام الهدد س بليددر اليم مشددكل، وأيضدد ن اددره هدد ا الددركن المظدديم مددن أركدد ن ا سددالم المسددألة سدد هللاة؛
 مشكل، ف الحاي ط صمل فس ه ا.أيض ن اليك ة فيم  اجل فيآ اليك ة 

 .......:طالب
 ، هو لهللاييهة....حهللاس، حهللاس ال لهللااج رة وال

 .....:..طالب
َيىةي{المقصود أهآ حهللاس المرأة الممدروف أه د  اهللابسدآ  لن ىأن فيىي النحي الييهدة يمهدس، [ ( سدورة اليخدرف81)]}َأَوَمىن ينَنشَّ
اقاهيددآ، أن وهددآ حددرام مدد  يجددوي  ؛ هددل وجبددت فيددآ اليكدد ة هدد ا اوصددل فددس الحهللاددس، ولدد ا لددو ااخدد ت المددرأة أهدد ء مددن

))لديس عهللاد  المسدهللام فدس عبددم وال فرسدآ كمد  يسداممل فدس القهيدة إجراء ال هل المساممل حهللاس لهللامدرأة، ف لمسألة هل 
وأيض ن اوث   م  فيآ يك ة، كل م  يساممل م  فيآ يكد ة، وأقدوى مد  فدس المسدألة مدن اودلدة الخ صدة حددي   يك ة((
 لكن أقوى م  في   ه ا. ل ه ا، والحدي  ال   يهللايآ ضمي ؛ الب

 ......:..طالب
لكدن  يدر صدحيف يدروى مدن  يدر  : ال يمرف إال من ةريق ابن ل يمة؛الارم   صحيف أهآ يقوا ،ال، ال

وهو ثقة م  فس إشك ا، ال، ال   يقبل حدي  عمرو بن شميل عن أبيآ عن جدم  ،يروى عن حسين الممهللام آةريق
ن حيد  الثبدوت  ا الحدي ، ال   يقبل حدي  عمرو بن شميل عن أبيآ عن جدم م  فيآ إشك ا الحددي  مديقبل ه

لكن هل اليك ة المةهللاوبة هس اليك ة المةهللاوبة فيم  اوافرت فيآ الشروط؟ أو أن يك اآ إع رادآ  أقل أحوالآ أهآ حسن؛
الح جددة إليددآ، فيكدد ة كددل شددسء بحسددبآ، كمدد  أن المدد عون يك اددآ أيضدد ن ب لددآ عهددد  ؟كمدد  يقددوا جمددع مددن أهددل المهللاددم

ون  ،إال بدددهص يقةدددع المددد ر ،ف لمقصدددود أن إيجددد ل اليكددد ة فيمددد  ال اجدددل فيدددآ اكهللايددد  بمددد  ال يجدددوي الاكهللايددد  فيدددآ
المسددداممهللاة، ومه ددد  هددد ا، مثدددل اوثددد   ومثدددل  ،اوصدددل بدددراءة ال مدددة، والق عددددة الشدددرعية أن المقاهيددد ت ال يكددد ة في ددد 

لكن أيض ن الافريط بواجل من  ؛ وه   مساممهللاة؛كهللا   م  في   يك ة ،المبد، ومثل البيتومثل  ،ومثل الفرس ،السي رة
فدس افسدير  -رحمدآ هللا امد ل -الدليل فيآ صحيف ال يمكن، ول ا الشيخ محمد اومين الشدهقيةس و واجب ت ا سالم 

 ،  كد ن فدس أوا اومدروبسدة   بسدة ن ال هظيدر لدآ، وبمضد م يدرى أن مثدل هد ا الحددي ، ية الاوبة عرض المسألة
ن الد هل المحهللادق فيدآ وافدين يك اآ ويسكت عدن احريمدآ؟  :لكن كي  يقوا لم  ك ن ال هل محرم ن عهللا  الهس ء؛

فدإ ا ق رهد  بدين  ؟لدو كد ن هد ا الكدالم لدآ وجدآ ؟وج ء فيآ كالم، لكن كي  م  أهكر الهللابس فضدالن عدن اليكد ة ،م  فيآ
وليس فس الب ل مد  هدو  ، ا الخبر عهللا  م  فيآ من خالف بين أهل المهللاموأن مثل ه ،اوصل ال   هو براءة ال مة

فددال يحمددل ا هسدد ن هفسددآ مدد  ال احامددل، همددم إ ا أراد أن يهقددل الفاددوى،  ،فابقدد  المسددألة مسددألة احايدد ط ،أقددوى مهددآ



لكدن  ة باقهللايدم؛ن من يفاس بآ ابرأ ال م، ه ا م  عهللايآ شسء، ال سيم  وأيقوا: وهللا الشيخ فالن يفاس بوجول اليك ة
ون اكهللايدد  الهدد س بليددر واجددل ال يجددوي، واالحايدد ط إ ا أراد أن  مددل مثددل هدد ا وهددو  يددر مقاهددع مشددكهللاة؛هددو ياح

اوحدددوط أن اددددفموا اليكددد ة، ال مددد هع، أمددد  مسدددألة ا لددديام  :، أمددد  يحاددد ط لليدددرم ال، يقدددوا ل دددميحاددد ط يحاددد ط لهفسدددآ
 ا يج ل يحا ج إل  هص ق ةع لهللام ر.و 

 ......:.طالب
الاس اشارط ل د  فدس الشدرع  المقدرة ،هو اوصل أن اليك ة إ ا أةهللاقت فس الهصوص ف لمراد ب   المفروضة

 لكن هل اوافرت الشروط لهللايك ة المقدرة شرع ن هه ؟  افرت ه م الشروط وجبت ه م اليك ة؛، بحي  إ ا او شروط
 طالب:.......
عشر جهيآ؟ يمكن م  اشيهللا م إحدى عشدرة جهيدآ، المسكاين بيد الةفهللاة الصليرة إحدى الم هع  همم، كي ؟
لكددن الحددوا الدد   هددو احامدد ا، ف لدد   اجددل فيددآ اليكدد ة  مدد  بهللالددت الهصدد ل هدد ا مدد  فيددآ إشددك ا؛هدد ا واضددف كوه دد  

أه د  ال ايكدس، الهسد ء مد  ايكدس، ال، أهد   :المفروضة هو الد   اادوافر فيدآ الشدروط لهللايكد ة المفروضدة، أهد  مد  أقدوا
وال   ييكس مدن بد ل يحا ج إل  دليل ق ةع، إيج ل اليك ة عهللا  الهس ء يحا ج إل  دليل ق ةع، أن إيج ب    :أقوا

 وا فيدآ اليكد ة، ابدرأ ع دادآ و مادآ؛بيهقل فاوى، من اسافا م من الهس ء، ق ا: وهللا الشديخ ابدن بد ي يقد االحاي ط هو
 لكن ال يابه  شسء إال إ ا ارجف لآ دليهللاآ.

 ......:..طالب
 م  هص عهللا  لبس، هو هص عهللا  اليك ة. ،عهللا  يك ة ال، ال هو هص

 ........:.طالب
 ؛من ب ل الخروج من الم دة بقوة، م  يكفس أن ايكس ال  هل وال شدسء، ال هد ا ياصدور هد ا سد لوين؟ 

 وهآ فس مق بل ه ر، سوارين من اله ر فس ا خرة، ون الييهة كم ا.
 .......:طالب
فدس شدسء يد  شديخ؟ أهد  مد  ياا  بممه  واحد مد  فيدآ فدرق، فدس شدسء؟ دين، كهللا  امةين، وادفمين، واف ال، 

 ، أمد  بد ل االحايد ط ال بدأس، دليل ال يه ض بحي  يهللايم اله س ب د، وأن الفس هفسس شسء من إيج ل يك ة الحهللاس
شد ر بأدلا د  وخالف د ، أ ،لم  أه   الكالم واكهللام عهللا  المسألة بمجرهد  وبجرهد  -رحمآ هللا ام ل -الشيخ الشهقيةس 
لكدن ا لديام بليدر اليم هد ا هدو المشدكل، وممدروف أن اوئمدة  ليكد ة احايد ط، االحايد ط أمدرم سد ل؛إل  أن إخراج ا

ال اجددل اليكدد ة فددس الحهللاددس عهدددهم، وجدد ء عددن بمددض الصددح بة  :جم ددورهم لددم يقولددون ب دد ، م لدده والشدد فمس وأحمددد
 أيض ن  ث ر ادا عهللا  أه م ال يرون يك ة الحهللاس.

 هللايآ:الحدي  ال   ي
 .. -رضي هللا عنه-: وعن سمرة بن جندب -رحمه هللا-قال اإلمام الحافظ 

 حدي  أم سهللامة، قرأاآ؟ 
 نعم يا شيخ، 

 قرأت حدي  أم سهللامآ؟ 



 نعم.
أه   ك هت اهللابس أوض ح ن من  - رضس هللا عه -وعن أم سهللامة  -رحمآ هللا ام ل -بمد ه ا يقوا الح فظ 

 .يك اآ فهللايس بكهي(( ))إ ا أديتق ا: أكهي هو؟  : ي  رسوا هللا هل فق لت
لكدددن حقيقادددآ  ؛وحقيقادددآ المرفيدددة والهللالويدددة ،، هددد ا اوصدددل فيدددآ: فدددس اوصدددل الددد   يددددفن فدددس اورضالكهدددي

الشرعية ادور وجودان وعدم ن مع اليك ة، ف لم ا ال   ال افدى يك اآ هو كهي، ولو هشدر فدس السدةوح، والمد ا الد   
يَن ، فحقيقادآ الشدرعية اأديدة اليكد ة فدس ا بد ر، ودفدن وةمدر احدت الادرالولو أخفس  ،افدى يك اآ ليس بكهي }َوالَّى ي

وَنَ ا فيي َسبييلي ّللاهي{ َة َواَل يننعيقن وَن ال ََّهَب َوالنعيضَّ نيزن م  أديت يك اآ فهللايس بكهي، وأم  م  ال ادفدى [ ( سورة الاوبة43)]َيكن
 يك اآ ف و كهي ولو ك ن عهللا  وجآ اورض.

 .،  كر المهللام ء لآ ش هد، ول ا صححآ الح كم، ولآ ش هدضمي  ا سه د ه ا الحدي 
أه دد  ك هددت اهللاددبس أوضدد ح ن مددن  هددل فق لددت: يدد  رسددوا هللا أكهددي هددو؟  - رضددس هللا عه دد-وعددن أم سددهللامة 

ش هد لحدي  عمدرو  ويجمهللاوهآ لح كم،وصححآ ا ،روام أبو داود والدار قةهس ))إ ا أديت يك اآ فهللايس بكهي((ق ا: 
، وعهللا  كل ح ا المسألة فس الهفس من إيجد ل اليكد ة في د  شدسء، والددليل يل عن أبيآ عن جدم وياقوى بآن شمب

ال يقةددع المدد ر وال يهللادديم، واوصددل بددراءة ال مددة، ومددن أراد أن يخددرج اليكدد ة ب عابدد ر أن هدد م اوح ديدد  اددور  عهدددم 
ن احددت يدددم، أمدد  أن يهللادديم بددآ الهدد س ومدد ،هدد ا فددس خ صددة هفسددآ ،شددب ة، عهللايددآ أن ياقي دد  ليسددابرو لديهددآ وعرضددآ

 ف وصل براءة ال مة.
صىلى هللا -قىال: "كىان رسىول هللا  -رضىي هللا عنىه-: وعن سىمرة بىن جنىدب -رحمه هللا-قال الحافظ 

سناده لين. ،يأمرنا أن نخرج الصدقة من ال   نعده للبي " رواه أبو داود -عليه وسلم  وا 
مرة، وسددبل ضددمفآ أهددآ مددن روايددة سددهللايم ن بددن سددمرة عددن عددن سدد :همددم أيضدد ن هدد ا الحدددي  ضددمي ، يقددوا

 -صددهللا  هللا عهللايددآ وسددهللام-"كدد ن رسددوا هللا قدد ا:  -رضددس هللا عهددآ- آ، وسددهللايم ن مج ددوا، عددن سددمرة بددن جهدددلأبيدد
 .يأمره  أن هخرج الصدقة من ال   همدم لهللابيع"

عهللايدآ، ابدن المهد ر  الحدي  دليل عهللا  وجول يك ة م ا الاج رة، واليك ة فس عدروض الاجد رة هقدل ا جمد ع
ن ق لدا جم ع ق ئم عهللا  وجول اليك ة فس م ا الاج رة :ق ا الظ هريدة  ت، فمروض الاج رة في د  اليكد ة ب الافد ق، وا 

وهددو مج ددوا، والهللاددين عهددد الحدد فظ كمدد  قددررم فددس  ،وهددآ مددن روايددة سددهللايم ن ؛بمدددم الوجددول في دد ، والحدددي  فيددآ لددين
ولم يثبت فيآ م  ياره حديثآ مدن أجهللادآ فدإن  ،ليس لآ من الحدي  إال القهللايلالراو  الهللاين عهدم من  :مقدمة الاقريل

ال فهللادددين ن كددد ن ههددد  المدددراد الددد   يظ دددر مدددن لدددين ا سددده د الكدددالم الاضدددمي  الخفيددد ، اسدددادا  "اوبدددع فمقبدددوا وا  وا 
{: -جل وعال-الجم ور بوجول يك ة الاج رة بقولآ  تنمن وان مين َطيهيَبا ي َما َكَسىبن  :يقدوا مج هدد[ سدورة البقدرة (767)]}َأنعيقن

وفدس  ،))فس ا بل صدقا  ، وفس البقر صدقا  ق ا:  -صهللا  هللا عهللايآ وسهللام-ت فس الاج رة، وأخرج الح كم أهآ هيل
 وعهللا  كل ح ا ع مة أهل المهللام عهللا  وجول اليك ة فس الاج رة. البي صدقاآ((
قىىال:  -لى هللا عليىىه وسىىلمصىى-أن رسىىول هللا  -رضىىي هللا عنىىه-وعىىن أبىىي هر ىىرة  :-رحمىىه هللا-قىىال 

 متعق عليه. ))وفي الركاز الخمس((



قىال فىي كنىز وجىده  -صىلى هللا عليىه وسىلم-يب عن أبيه عىن جىده أن رسىول هللا وعن عمرو بن شع
ن وجدتىه فىي قر ىة نيىر مسىكونة فعيىه وفىي الركىاز رجل فىي خربىه:  ))إن وجدتىه فىي قر ىة مسىكونة فعرفىه، وا 

 اد حسن.أخرجه ابن ماجه بإسن ((الخمس
هد م  ))وفدس الركد ي الخمدس((قد ا:  -صدهللا  هللا عهللايدآ وسدهللام-هريرة المافق عهللايآ أن رسدوا هللا حدي  أبس 

مدد   :والركدد ي وفددس الركدد ي الخمددس(( ،والممدددن جبدد ر ،))المجمدد ء جبدد رجمهللاددة مددن حدددي  يشددامل عهللادد  عدددة جمددل 
رض، ومه م من يشارط أن يكون يوجد من دفن اومواا احت اورض، فيحصل عهللايآ بحفره ، م ا يدفن احت او

ن كد ن مد الن لمسدهللام إن عدرف دفدع إية، وليست عهللايآ عالم ت ادا عهللاد  أهدمن دفن الج ههللا ال آ مد ا لمسدهللام، وا  ليدآ وا 
لخمدس وفيدآ اوعهللايدآ  ثد ر  يدر إسدالمية،  ،لمد ا المددفون ادفن الج ههللاية،  فحكمآ حكم الهللاقةة، يمرف، ف لرك ي: هو

وقهللاة، ف ل   يامل عهللايآ فيآ ربع المشر، فدإن كد ن الامدل أقدل فهصد  المشدر، ثدم إن كثرةن  ون اليك ة اابع المشقة
ن قددل الامدل فيدآ الخمددس، والشدرع حيهمدد  أوجدل اليكد ة فددس أمدواا او هيدد ء دفمد ن لح جددة  قدل الامدل ففيددآ المشدر، وا 

ال يحاد ج إلد  جمدع،  ف لركد ي الد   ،، فجمل لج دهم أثر فس اليكد ةأيض ن إل  عدم إهدار ج د الاج ر الفقراء هظر
فوجدددد هددد ا  ، أو أراد أن يضدددع بددددروموحفدددر القواعدددد ،وأحضدددر المقددد وا ،اشدددارى أرض ،سددد عة يحصدددل عهللاددد  هددد اب

قدد اصددق هد م  ،الكهي، والقصص ياه قهللا   اله س فس أهآ يدرى رف  أن فدس المكد ن الفالهدس مدن بياده كهدي، فيحفدرم
 لكن الكالم كثير. اصدق؛وقد ال  ،الرفي 

رى أرض بمبهللا  وجد في   كهي، ف ل ه ا الكهدي لهللاواجدد أو لصد حل اورض؟ إ ا كد ن فيدآ مد  ةيل إ ا اشا
ص حبآ، لآ، وا  ا لم يدا الدليل عهللا  أن صد حل اورض لدآ يدد أن ص حل اورض هو ال   دفهآ ف و يدا عهللا  

صدهللاس أرضدآ، أو وجد عالم ت ادا عهللا  أن ه ا المدفون قبل أن يمهللاه صد حل اورض او ،أو لآ ،فس ه ا الكهي
، فدد هل إلدد  صدد حل ، فشددخص اشددارى أرضدد ن، فوجددد في دد  كهدديان وأهددل الاحددر  ل ددم مواقدد  ،فمثددل هدد ا يددور  وقفددة

اورض فقددد ا: خددد  م لددده، أهددد  مددد  اشددداريت المددد ا، أهددد  اشددداريت اورض، فدددرفض صددد حل اورض فقددد ا: أهددد  بمدددت 
إلد  أن هد هل إلد  الق ضدس؟ يمهدس احاد ج  ؟احاد ج إلد  خصدومةهدل اورض بم  في د ، هد م المسدألة فدس اصدوره  

ال م  احا ج ق ا: أه  اشاريت أرض ووجدت  ،ف دع  ، هل إل  الق ضس ؟من خالا واقمه  احا ج إل  خصومة وا 
مد  لدس عالقدة، اسداهللامت قيما د ،  ،وم  هدو لدس، لصد حل اورض، سدألآ قد ا: أهد  بمدت اورض بمد  في د  ،في   كهي

يقدوا -م  هو لس، أخيدران قد ا: هدل لده مدن ابدن  :كل واحد يقوا ،م  رفضواأراد أن يصهللاف بيه م  ويقسم الم ا بيه 
ويهفددق  ،هددل لده مددن بهددت؟ قد ا: همددم، فقدد ا: يادديوج االبدن ب دد م البهددت :وقد ا لهللامدددع  عهللايددآقدد ا: همددم،  -لهللامددعس؟

 عهللاي م  من ه ا الكهي، هك ا يكون أهل الاحر ، هللا المسام ن.
يقدوا: هدل امدرف  بد ئس وأجدداد  و  هل إلد  بمدض كبد ر السدن يد ،بمض اله س لم  ارافمت أقي م المق ر

ال شسء عهللا  ش ن إيد؟؟ عهللاد  شد ن يد هل إلد  هد م اومداله ويددعس عهللاد  أصدح ب  ، أقدل اوحدواا أن  ،أماله وا 
ي هم، ه ا أقل اوحواا، ه ا وجد من يبحد  ويسدأا هقديض هد م القصدة، ةبمض الوث ئق ض عت، يصاكون  هللاف وا 

 هللا المسام ن.
وهدددل مصدددرفآ مصدددرف اليكددد ة أو مصدددرف الفدددسء فدددس  ا الكهدددي هددد ا أو الركددد ي فيدددآ خمسدددآ، ل حدددعهللاددد  كددد

 أو هو لهللايك ة يصرف فس مص رف اليك ة؟ محل خالف ممروف بين أهل المهللام. ؟مص لف المسهللامين الم مة



صهللا  هللا عهللايآ -أن رسوا هللا  -مرضس هللا عه -عن عمرو بن شميل عن أبيآ عن جدم ويقوا أيض ن: 
ا ن السدفاا بمدد وجدودم أو قبدل  ))إن وجداآ فس قرية مسدكوهة فمرفدآ((ق ا فس كهي وجدم رجل فس خربة:  -وسهللام

 وجودم؟ 
 ......:.طالب

يمهدس إن كهدت  ))إن وجداآ فدس قريدة مسدكوهة((بمد وجودم، ق ا: فس كهي وجدم رجل فس خربة، والجوال 
ن وجد)) ، يمهس وهآ لقةة،وجداآ فس قرية مسكوهة فمرفآ اآ فس قرية  ير مسدكوهة ففيدآ وفدس الركد ي الخمدس(( وا 

وهآ إ ا ك ن عهللا  وجدآ اورض وقريدة خربدة ماروكدة، م جدورة، فحكمدآ حكدم مد  احدت اورض، حكمدآ حكدم الكهدي 
لخف ئآ عهللا  اله س، ه م القرية الم جورة يمهس لو دخل إهس ن فدس قريدة هجرهد  أههللا د ، وا ددمت بيوا د  فددخل في د  

ال لديس بكهدي؟ هدو عهللاد   ،واالام ظ واالدك رمن ب ل االعاب ر  دخل المجهللاس فوجد صهدوق فيآ أمواا، ه ا كهي وا 
 وجآ اورض م  هو بمدفون وال دفين وال شسء؟ 

 .....:..طالب
ن وجدادآ فدس قريدة  يدر مسدكوهة ففيدآ وهدآ قد ا:  ؛لكن حكمآ حكم الكهي : المدفون؛ليس بكهي، الكهي ))وا 
لكن حكمآ من حي  إخراج الخمس حكم  ؛وهآ عهللا  وجآ اورض ؛أهآ ليس بكهيفدا عهللا   وفس الرك ي الخمس((

 الكهي.
 -صىلى هللا عليىه وسىلم-أن رسىول هللا  -رضىي هللا عنىه-: وعىن بىالل بىن الحىارث -رحمىه هللا-قال 

 رواه أبو داود. أخ  من المعادن القبلية الصدقة"
أخد   -صدهللا  هللا عهللايدآ وسدهللام-ن رسدوا هللا أ -رضدس هللا عهدآ-الحد ر  الميهدس همم يقوا: وعن بالا بدن 

 .؛ وهآ مرسل، الصدقة، والخبر ضمي ، ج ة المديهة، موضع به حية الفرعمن المم دن القبهللاية
أقةدع بدالا بدن  -صهللا  هللا عهللايدآ وسدهللام-واحد من عهللام ئ م أهآ رسوا هللا  فس الموةأ عن ربيمة عن  ير

 الخمس، يمهس يك ة اومواا الم دية، اليك ة دون الخمس.وأخ  مه   اليك ة دون  ،الح ر  المم دن القبهللاية
لكدن بمدض أهدل  ه م مج هيل،  ير واحد مدن عهللامد ئ م؛المرو  ع ،عن ربيمة عن  ير واحد من عهللام ئ م

وهدم  ،هدم موصدوفون بد لمهللام ،ثدر مدن واحددون وصدف م بد لمهللام واجامد ع م أك ؛المهللام يرى اصحيف مثل ه م الج  لة
مهللام مع كثرا م يجبر بمض   بمض ن، فارافع الج  لة، فوصف م ب لمهللام مع كوه م عدد يجبدر فصفا م ب ل ،أيض ن عدد

عن عدة من شيوخآ، كمد  يقدوا ابدن عدد ، بمضد م  :عن مش يخ من ج يهة، وكم  قيل :بمض م بمض ن، كم  قيل
ضد ن، ف دو لكن مجموعة مج هيدل موصدوفين بد لمهللام يجبدر بمضد م بم ؛ ون الواحد مه م مج وا؛يصحف بمثل ه ا
ن ك ن فس اوصل ضميف ن  ،ق بل لهللااحسين  .وا 

يفخ   وأخ  مه   اليك ة دون الخمس، يمهس بمد اخهللايص   واهقيا   ،أقةع بالا بن الح ر  المم دن القبهللاية
 ..مه   هصيل الفقراء.

 وصهللا  هللا وسهللام وب ره عهللا  عبدم ورسولآ هبيه  محمد وعهللا   لآ وصحبآ أجممين.
 


